
1 

 

AVKP actueel  
 
 
Nr. 44, april 2012 

 
Tweemaandelijkse ledenbrief van de Archeologische Vereniging Kempen– en Peelland  
AWN afd. 23 
 
 
 
 
 

 
Correspondentieadres en verenigingsruimte 

Deken van Somerenstraat 6, 5611 KX Eindhoven, tel. 06 – 25034696, awnafdeling23@wanadoo.nl 
www.awn-nederland.nl/Afd23 

 
Redactie 

Ellen van der Steen tel. 040 – 291 08 55, evandersteen@hetnet.nl (eindredactie en layout) 
Peter Seinen en Tonnie van de Rijdt (redactieleden) 

 

 
 

ACTIVITEITENKALENDER 
 
 

APRIL 
Wo 11 Lezing opgraving Best door Tijmen 

Moesker 
Za 14 AWN Jaarvergadering* 
Zo 15 Archeoloop Nistelrode 
Za 21 Excursie Antwerpen van AWN 
Za 28 Limburgse Archeologiedag* 
 

MEI 
Za 12 Kontaktdag NBG Vessem 
 
 
 
 
 

JUNI 
Za 2 Excursie Heerlen 
Wo 6 Lezing Bouwhistorie Brabantse Boerde-

rijen door Judith Toebast 
Za 16 AVKP-regiodag 
 

JULI 
Zo 1 Archeoloop Son 
Wo 4 Lezing Erfgoedkaarten door Ria Berkvens 
 
Over de activiteiten met  
een ster * staat meer informatie in dit nummer 
twee sterren ** wordt u nog geïnformeerd. 

WIST U DAT... 
 
 

... AVKP tegenwoordig een vereniging is 

... en dus een eigen rechtspersoon 

... hiermee tijdens de jaarvergadering is ingestemd 

... ook de historische hapjes bij de borrel goed zijn ontvangen. 
 

mailto:awnafdeling23@wanadoo.nl
http://www.awn-nederland.nl/Afd23
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Activiteitenkalender  
 
 

 

   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

     30 maart 2012

Maart Maart April April April
Wk Wk Wk Wk

12 13 14 15

Ma 19 26 2 9 Paasdag

Di 20 27  3  10

Wo 21 Jaarvergadering 28 4 11 Tijmen Moesker

Do 22 29  5 12

Vr 23 30  6 Goede Vrijdag 13

Za 24 31 7 14

Zo 25 Studiedag NBG Oirschot 1 8 Paasdag 15 Archeoloop Nistelroode

April April April Mei Mei
Wk Wk Wk Wk

16 17 18 19

Ma 16  23 30 Koniginnedag 7

Di 17  24  1 8

Wo 18 25 2 Bestuursvergadering 9

Do 19  26 3 10

Vr 20  27 4 11

Za 21 Excursie Antwerpen AWN 28 5 Bevrijdingsdag 12 Kontaktdag NBG Vessem

Zo 22 29  6 13

Mei Mei Mei Juni Juni
Wk Wk Wk Wk

20 21 22 23

Ma 14 21 28 Pinksterdag 4  

Di 15  22  29 5  

Wo 16                                                                                     23  30 6 Judith Toebast

Do 17 Hemelvaartdag 24  31 7

Vr 18  25 1 8

Za 19  26 2 Excursie Heerlen 9

Zo 20 27 Pinksterdag 3 10

 Juni Juni Juni Juli Juli
Wk Wk Wk Wk

24 25 26 27

Ma 11 18 25 2  

Di 12 19  26 3  

Wo 13 Bestuursvergadering 20 27 4 Ria Berkven

Do 14 21  28 5  

Vr 15 22  29  6  

Za 16 Regiodag 23 30  7

Zo 17 24 1 Archeoloop / Son 8  

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
11 april Tijmens Moesker, Dijkstraten, Best  
Op woensdag 11 april houdt Tijmen Moesker 
zijn lezing over grootschalige opgraving in Best 
Dijkstraten. In het najaar van 2010 zijn er in 
Best opgravingen uitgevoerd door het voorma-
lig AAC/projectenbureau, het huidige Diachron 
UvA bv. De opgravingen vonden plaats tussen 
de parallelweg en de Ringweg en omvatte een 
gebied van in totaal 4,7 hectare. Hierbij is een 
aantal interessante sporen, structuren en vond-
sten gedaan, daterend uit de IJzertijd en de 
Late-Middeleeuwen/Nieuwe tijd. Tijdens deze 
lezing zullen de voorlopige resultaten van het 
onderzoek worden besproken, waarbij in de 
eerste plaats aandacht zal worden besteed aan 
de verschillende erven uit de IJzertijd, geken-
merkt door huisplattegronden, bijgebouwen en 
overige sporen en vondsten. Tevens komen de 
sporen uit de Nieuwe tijd, waaronder de 
funderingen van een 17

e
 eeuwse boerderij en 

diverse waterputten, aan bod. Verder zullen de 
meest spectaculaire vondsten en voorlopige 
onder zoeksresultaten gepresen-teerd worden. 
Het onder-zoek is nog in volle gang en daarom 
zijn nog niet alle resultaten bekend. De lezing 
zal dan ook vooral ingaan op de veldresultaten 
met foto’s en digitale veldtekeningen. 
 
Informatie over de lezing van Judith Toebast op 
6 juni en van Ria Berkvens op 4 juli wordt op 
een later moment rondgestuurd.  

 
Excursies 
21 april AWN excursie naar Antwerpen 
De excursie van 21 april moest verzet worden 
in verband met plannen van de landelijke AWN 
voor een excursie SCHEEPSARCHEOLOGIE 
naar Antwerpen. Hierbij wordt onder anderen 

het nieuwe Museum Aan de Schelde bezocht. 
Een heuse aanrader. Informatie is al rond-
gestuurd via de email. Opgave bij Cees Dale-
boudt cdaleboudt@planet.nl 
 
2 juni excursie Heerlen 
De excursie van AVKP wordt verplaatst naar 2 
juni, maar gaat nog steeds naar Heerlen. Daar 
wordt een gevarieerd programma aangeboden, 
met als thema’s archeologie, cultuurhistorie en 
architectuur. Nadere informatie volgt. 
 

Archeoloop 
15 april Archeoloop langs de Maashorst 
Wandeling van ca. 16 km onder begeleiding 
van Goof van Eijk door dit gebied met bezoek 
aan grafheuvels, het Vorstengraf van Oss, via 
de opgraving de Zwarte Molen fase 2 en/of de 
Romeinse site Nistelrode A50 waar het be-
roemde Romeinse bronsdepot vandaan komt 
naar de Vorstin van de Maashorst. Geef je op 
via de lijst in werkruimte van het ACEH of via e-
mail van Herbert Vorwerk h.vorwerk@chello.nl, 
Johan Weterings jpjm.weterings@gmail.com of 
Carel van den Boom  
carelvandenboom@gmail.com  
 
De Archeoloop op 1 juli naar Son en omgeving 
is nog in voorbereiding. 

 
AWN jaarvergadering  
De jaarvergadering van AWN op 14 april wordt 
gehouden in het Archeon in Alphen aan de 
Rijn. De vergadering is ’s ochtends, aanvang 
10.45. ’s Middags zijn er rondleidingen en 
activiteiten in het Archeon. Alle AWN-leden zijn 
welkom. Zie voor meer informatie 
http://www.awn-archeologie.nl 

 
 
 
 

LEZING EINDHOVENSE ARCHEOLOGIE 
 
 
Op donderdag 19 april (20-22 uur) zal de Eind-
hovense stadsarcheoloog een geïllustreerde lezing 
geven over zijn zeer binnenkort af te ronden 
onderzoek van stad en platteland in laat-
middeleeuws Eindhoven en omgeving. De lezing 

wordt georganiseerd door de Heemkundige 
Studiekring Kempenland en zal plaats vinden in 
het gymnasium Augustinianum (Van Wassen-
hovenstraat 26, Eindhoven). 

mailto:cdaleboudt@planet.nl
mailto:h.vorwerk@chello.nl
mailto:jpjm.weterings@gmail.com
mailto:carelvandenboom@gmail.com
http://www.awn-archeologie.nl/
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VELDWERK 
 
 
Opgraving Bubble in Eindhovense stadsgracht 
van start 
Op maandag 23 april zal worden gestart met de 
opgraving van de bouwput van de ‘Bubble.’ Dat 
wordt een rond glazen winkelgebouw met een kel-
der met een diameter van ruim 20 meter. Het komt 
midden in de vroegere stadsgracht te staan. Het 
nieuwe gebouw zal reeds komend najaar worden 
geopend. De opgraving zal maximaal vier weken 
duren maar gestreefd wordt naar een kortere 
onderzoekstijd. Dwars door de bouwput loopt de 
brede verstoring van het in 2005 verwijderde 

stamriool. De opgraving zal vrijwel hoofdzakelijk 
een gedeelte van de middeleeuwse stadsgracht 
betreffen. Of dit ook zoveel vondsten en andere 
resultaten zal opleveren als het onderzoek van de 
bouwput van de fietsenstalling van het nabij-
gelegen 18 Septemberplein, is nog een vraag. Wel 
of niet veel vondsten: het resultaat is onder meer 
van belang voor de kennis over de omgang met 
afval in de oude stad. Zoals gebruikelijk: 
vrijwilligers zijn meer dan welkom. Meer nieuws 
volgt nog via een ‘Nieuwsflits’. 

 
 
 
 
 

IN DE REGIO  
Een actueel ovezicht van archeologisch onderzoek in de regio. 
 

Locatie Uitvoerende in-
stantie 

(vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Best – Aarle (opgraving) Archol Maart - juni 2012 

Bergeijk – Centrumplan fase 2 (archeologische 
begeleiding) 

ARC April – mei 2012 

Aalst – Brabantia (archeologische begeleiding) ?? Mei – juni 2012 

Geldrop – De Barrier (opgraving en proefsleuven) ?? Voorjaar - zomer 2012? 

Hulsel – Vooreind (archeologische begeleiding) ?? Voorjaar - zomer 2012 

Nuenen – Park Kerkstraat (archeologische 
begeleiding) 

?? Voorjaar 2012 

Best – Centrumplan (proefsleuven) ?? Zomer 2012 

Knegsel – Poelenloop (proefsleuven) ?? ?? 

Valkenswaard – Dommelkwartier (opgraving en 
proefsleuven) 

?? ?? 

Knegsel – Centrumplan fase 1 en Raboterrein 
(proefsleuven) 

?? ?? 

Eersel – N284 (proefsleuven) ?? ?? 

Eersel – Oogenlust (opgraving) ?? ?? 

Heeze – Rulse laan (proefsleuven) ?? ?? 

Heeze – De Bulders (proefsleuven) ?? ?? 

Waalre – diverse locaties (proefsleuven) ?? ?? 

Wintelre – Verlengd Aangelag (proefsleuven) ?? ?? 

Budel – Herenstraat (proefsleuven) ?? ?? 

Beek en Donk – De Hees (proefsleuven) ?? ?? 

Handel – kernplan (archeologische begeleiding) ?? ?? 

Reusel – Lindestraat (archeologische begeleiding) ?? ?? 

Beek en Donk – Laarsche Velden fase 2 
(proefsleuven) 

?? ?? 

Bladel – Randweg (proefsleuven) ?? ?? 
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UIT DE REGIO 
 
 

Eindhovense kinderen bedenken 
archeologische straatnamen 
Op 20 en 22 maart werden voor kinderen van 
groep 8 van de Eindhovense basisschool de 
Vuurvlinder door desbetreffende stedenbouw-
kundige en de stadsarcheoloog verhalen verteld 
over het archeologisch onderzoek nabij hun school 
(Blixembosch Noordoost) en over de nieuwe 
woonwijk die daar zal worden gebouwd. Deze 
verhalen dienden als inspiratie voor de naamge-
ving van straten in de nieuwe woonwijk. Komende 
tijd zal worden gekozen uit de meer dan honderd 
namen die door de leerlingen werden bedacht. 
 

Romeinse nederzetting bij Meerhoven 
In juli 2008 vond ons lid Rob Schlooz op een 
braakliggend terrein bij Meerhoven enkele munten 
en potscherven uit de Romeinse tijd. Naar aanlei-
ding daarvan werd de toekomstige bestemming 
van betreffend terrein met archeologische argus-
ogen gevolgd. In 2011 bleek dat hier een ‘transfe-
rium’ (een overstap-parkeerplaats) was gepland. In 
het najaar van 2011 werd het terrein onderzocht 
op de aanwezigheid van eventuele explosieven uit 
de Tweede Wereldoorlog. Tegelijkertijd werden en-
kele proefsleuven gegraven. Er werden enkele 
sporen en nogal veel vondsten uit de Romeinse 
tijd gevonden. Ook bleek dat hier een kleine dek-
zandkop ligt, die overigens niet op de geomorfo-
logische en geologische kaart staat aangegeven.  
In februari en maart werd het terrein volledig 
onderzocht. Er zijn enkele huisplattegronden uit de 
Romeinse tijd opgegraven. Ook werden enkele 
middeleeuwse meilers (kuilen voor het branden 
van houtskool) en enkele voorwerpen uit de 
steentijd gevonden. De bodemsporen waren erg 
uitgeloogd. Slechts na het aanleggen van een 
dieper vlak werden ze zichtbaar. Dat het onder-
zoek bijtijds en volledig kon worden onderzocht is 
te danken aan de vele vrijwilligers die aan de op-
graving hebben meegewerkt. Zij hebben ruim-
schoots gereageerd op de oproep via een ‘Nieuws-
flits’ van de Archeologische Vereniging Kempen- 
en Peelland. Zonder hen had het onderzoek 
slechts deels uitgevoerd kunnen worden. Zo zie je 
maar weer: vrijwilligers blijven de ogen en handen 
van de gemeentelijke archeologie. 
 

Uden Kruisherenkapel 
Zoals in AVKP-actueel nr. 42 te lezen viel heeft 
AVKP een zienswijze ingediend op het ontwerp-
besluit over de vergunningaanvraag voor het 
verrichten van werkzaamheden onder de vloer van 
de Kruisherenkapel te Uden. Dit, omdat er geen 
voorwaarden met betrekking tot de archeologie in 
de vergunning waren opgenomen, terwijl alles er 
op wijst dat de locatie een hoge archeologische 
verwachtingswaarde heeft. De gemeente kon zich 
vinden in de argumenten van AVKP en de 
vergunningvrager liet meteen maar een archeo-
logisch bureauonderzoek verrichten.  
Dit onderzoek bevestigde de hoge archeologische 
verwachtingswaarde en leidde tot het advies de 
werkzaamheden archeologisch te laten begelei-
den.  
 

 
De gemeente heeft het advies overgenomen en 
zal de begeleiding als randvoorwaarde opnemen in 
de omgevingsver-gunning. Omdat het uiteindelijke 
doel hiermee bereikt was heeft AVKP vervolgens 
haar zienswijze ingetrokken. 
 

Uden Bitswijk 
Vooruitlopend op de toekomstige herinrichting van 
het gebied, heeft IDDS Archeologie BV een 
bescheiden proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op 
de locatie waar momenteel nog de Bitswijk 
basisschool staat. De sleuven werden getrokken 
op de speelplaats en de omliggende grasstroken 
van de school.  
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AVKP lid Hanneke van Alphen die uitleg geeft aan de 
schoolkinderen 

 
Een prima gelegenheid om de schooljeugd kennis 
te laten maken met het werk van de archeologen. 
De belangstelling van de kinderen hiervoor was 
groot. Helaas voor hen vielen de resultaten nogal 
tegen. Er werden slechts enkele recente sloten 
aangesneden. 
Goof van Eijk 
 

Valkenswaard 
Met ingang van februari van dit jaar is Bas 
Verbeek lid geworden van de vereniging en is 
namens de AVKP contactpersoon voor de 
gemeente Valkenswaard. Bas 36-jaar oud gebo-
ren, getogen en woonachtig in Valkenswaard gaat 
met veel enthousiasme de rol van belangen-
behartiger voor het cultuur en archeologisch 
erfgoed in deze gemeente vervullen. 
 
Valkenswaard was afgelopen week volop in het 
nieuws vanwege de opgraving op het voormalige 
REDE terrein aan de Waalreseweg. Archeologen 
van IDDS uit Harderwijk ontdekte een boerderij 

met bijgebouwen, opslagkuilen, een maalsteen, 
een spinsteentje en scherven van aardewerken 
potten uit de IJzertijd en daarbij twee boerenerven 
uit de middeleeuwen. 
 
Op de valreep kwamen onder het toeziend oog 
van Regio-archeoloog Ria Berkvens nog eens 
negen potten uit de Vroege IJzertijd te voorschijn. 
Het gaat om twee grote urnachtige potten, twee 
bekers met oor, twee schalen, een amfoor-achtige 
pot en twee kommetjes. De potten zijn eigendom 
van de provincie Noord-Brabant en worden in het 
provinciale depot opgeslagen. 
 

 
 
Naast de rol als de AVKP contactpersoon heeft 
Bas tot doel het in kaart brengen van de tot op 
heden weinig bekende historie van de Gemeente 
Valkenswaard. Het onderzoek is gericht op het 
maken van de synthese tussen de archieven, 
archeologie en historische geografie en daarmee 
de geschiedenis van deze gemeente te recon-
strueren. 
Bas Verbeek 

 
 
 
 
 

CONTACTDAG / FIETSTOCHT ARCHEOLOGISCHE SECTIE NBG, 12 MEI 
 
 
De contactendagen ´nieuwe stijl´ leggen een kop-
peling tussen  archeologie en historisch landschap. 
Dit keer in het gebied rond Vessem. ´s Morgens 
zijn er twee lezingen, een over het historisch 
landschap van de regio (door Karel Leenders) en 
een over archeologie (door Liesbeth Theuinissen). 

‘s Middags worden onder leiding van lokale gidsen 
per fiets markante landschapslocaties bezocht. 
Meer informatie zal per nieuwsflits worden 
verspreid en is tzt te vinden op 
www.noordbrabantsgenootschap.com

  

http://www.noordbrabantsgenootschap.com/
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ACTUELE ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN SINDS KORT ONLINE 
RAADPLEEGBAAR 
 
 
Tot voor kort waren archeologische rapporten 
alleen toegankelijk voor archeologische profes-
sionals via Archis: de nationale archeologische 
databank waarin allerlei gegevens over archeo-
logische onderzoeken, waarnemingen, vindplaat-
sen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen. 
ARCHIS wordt onderhouden door de RCE en kan 
vooralsnog alleen geraadpleegd worden door 
daarvoor bevoegde personen.  
 
Bij de bibliotheek van de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed (RCE) zijn echter sinds vorig jaar arche-
ologische onderzoeksrapporten voor iedereen digi-
taal toegankelijk. Het gaat daarbij om een groot 
aantal archeologische onderzoeken van allerlei 
archeologische bedrijven die bij de RCE zijn gede-
poneerd vanaf het begin van 2011.  

Je vindt de rapporten via de site van de bibliotheek 
van de RCE: 
http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/search.aspx 
 
Ook waren rapporten reeds via het e-depot van de 
Nederlandse archeologie toegankelijk 
(www.edna.nl). Dit is een samenwerking tussen de 
RCE en DANS (Data Archiving and Networked 
Services). Die laatste bevordert duurzame toegang 
tot allerlei digitale onderzoeksgegevens. Naast 
archeologie vind je er bijvoorbeeld ook getuigen 
verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Voor het 
downloaden van rapporten (maar ook arche-
ologische boeken zijn er te vinden) moet je je wel 
laten registreren. 

 
 
 
 

TENTOONSTELLING OPGRAVING CATHARINAKERK 
 
 
In 2002 en 2005-2006 werd in het centrum van 
Eindhoven een bijzondere opgraving uitgevoerd. 
Het koorgedeelte en het omringende en inpandige 
grafveld van de middeleeuwse Catharinakerk 
werden intensief onderzocht. Over dit onderzoek 
zal begin juli een bijzonder vormgegeven tentoon-
stelling worden geopend en vermoedelijk de rest 
van dit jaar blijven staan. De tentoonstelling zal 
worden opgesteld in het koorgedeelte van de 
huidige Catharinakerk en zal gratis toegankelijk 

zijn voor het publiek. Momenteel wordt door 
Laurens Mulkens, speciaal voor dit project tijdelijk 
medewerker bij de gemeente Eindhoven, hard 
gewerkt aan de bouw van het geheel. In het najaar 
zullen in de Catharinakerk tijdens enkele lezingen 
(een congres van één middag) de opgravings-
resultaten bekend worden gemaakt. Ook zal dan 
het dikke opgravingsrapport verschijnen. Hierover 
volgt nog nader nieuws. 

 
 
 
 
 

LIMBURGSE ARCHEOLOGIEDAG, 28 APRIL 
 
 
Dit archeologisch congres in het Limburgs 
Museum in Venlo, wil een ontmoetingsplaats zijn 
voor beroeps- en amateur-archeologen, beleids-
makers, beleidsuitvoerders, bedrijven en geïnte-
resseerden. Via een markt zullen archeologische 
bedrijven en instellingen zich presenteren. Op 
deze dag is er, behalve lezingen over actuele 
archeologische onderwerpen en ontdekkingen, 

een top-5 van archeologische vondsten, een 
archeologiequiz en de uitreiking van de gouden 
Guillon-penning. Bovendien kunnen de deel-
nemers kennis en ervaring uitwisselen. Zie voor 
het lezingenprogramma en meer informatie, zoals 
over aanmelden  
http://www.limburgsmuseum.nl/zien_en_doen/activ
iteiten/120428_Limburgse_archeologie_dag.doc/ 

http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/search.aspx
http://www.edna.nl/
http://www.limburgsmuseum.nl/zien_en_doen/activiteiten/120428_Limburgse_archeologie_dag.doc/
http://www.limburgsmuseum.nl/zien_en_doen/activiteiten/120428_Limburgse_archeologie_dag.doc/
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DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
 

 Wat doet de Activiteitencommissie (AC)?  

 Wie zitten er in?  

 Wat merken onze leden van de AC?  
 
Onze vereniging kent een verscheidenheid aan 
leden. Als je zegt dat je lid bent van de Archeo-
logische Vereniging Kempen- en Peelland (AVKP), 
dan krijg je steevast de vraag: “Is het niet zwaar en 
saai, de hele tijd op je knieën wat scherven uit te 
pielen?” 
 
Dat is vaak het beeld dat over archeologische 
vrijwilligers bestaat. Er ligt dan voor ons een mooie 
taak om (enthousiast) te vertellen, wat er zoal aan 
mogelijkheden bestaat om als lid te doen. 
Natuurlijk zijn er leden die geïnteresseerd zijn in 
geschiedenis en via archeologische rapporten en 
boeken meer te weten willen komen. Je zou ze 
‘studeerkamer geleerden’ kunnen noemen. Zij zijn 
lid om bij te blijven omtrent archeologische activi-
teiten in de regio. Zij lezen AVKP actueel en raad-
plegen boeken uit de rijk gevulde bibliotheek. 
 
Zo hebben we al gelijk 2 onderwerpen te pakken 
waar de AC zich mee bezig houdt. 
Maar er zijn er meer. 
 
Carel van der Boom houdt in de gaten welke 
rapporten, boeken en tijdschriften op het gebied 
van Archeologie (vooral uit onze regio) worden 
uitgegeven en die interessant zijn voor onze leden. 
Aanschaffing gebeurt in overleg met de afdeling 
Archeologie van de gemeenten Eindhoven en 
Helmond. Daarnaast is Carel ook betrokken bij de 
organisatie van de archeolopen. 
 
Ellen van der Steen coördineert de commissie; 
daarnaast is zij de spil naar het frequent 
verschijnende bulletin AVKP actueel. Ideeën en 
kopij verzamelt zij en maakt het tot een leesbaar 
blad. 
 
Eén van de vaste rubrieken in AVKP actueel is de 
activiteitenkalender. Peter Seinen stelt de kalender 
op om leden tijdig te informeren over de activiteiten 
zoals excursies, lezingen, opgravingen en de 
Archeoloop. Excursies en lezingen zijn ook de 
onderwerpen die Peter met Frank de Kleijn plant 
en organiseert. Peter zorgt er tevens voor dat nieu-
we leden worden opgevangen. Deze duizendpoot 

maakt ook het verslag van het overleg van de AC 
dat ongeveer 1 x in de 6 weken plaats vindt. 
Frank is momenteel betrokken bij de organisatie 
van een tentoonstelling is Best door de gemeente 
en de lokale heemkundekring.  
 
De voornaamste rol die de AC speelt is het inspi-
reren, initiëren en zoeken naar innovatieve ideeën. 
Archeologie grijpt dan wel altijd terug op het 
verleden, maar het bezig zijn met archeologie 
vraagt om alertheid, wat komen gaat, vooral in de 
regio maar ook via een link naar de AWN. Soms 
heeft het AC-overleg het karakter van een voorbe-
reiding van een bestuursvergadering, maar dat 
betekent niet dat er dubbel werk wordt verricht, 
integendeel, er is eerder sprake van wederzijdse 
inspiratie. 
 
Zo’n nieuwe activiteit is bijvoorbeeld de ‘Histo-
rische Kookclub’. Ine Pullens heeft het idee uitge-
werkt. De reacties van de deelnemers waren 
enthousiast. Het idee daarbij is, gebruik maken 
van recepten, ingrediënten en hulpmiddelen die al 
door de Romeinen of door Middeleeuwers zijn 
gebruikt Ze dagen de smaakpupillen uit en smaken 
naar meer. Dat bleek wel tijdens de jaarver-
gadering.  
 
Ine en Theo der Vleuten zetten zich ook in om 
archeologie op scholen op de agenda te zetten via 
lespakketten/-kist voor basisscholen en de maat-
schappelijke stage voor leerlingen van het voort-
gezet onderwijs. Dit leverde alvast deze folder op: 
http://www.archeologieopschool.nl/contents/files/P
D%209%20Folder%20MAS%20Stage.pdf 
 
De werkzaamheden voor de woensdagavonden 
worden door Jacques Gerritse gevolgd en hij 
draagt suggesties aan. Uiteraard in goed overleg 
met Ben en Dirk. En vergeet vooral niet Laurens 
Mulkens, onze stille kracht, die als hoffotograaf en 
huismeester, ervoor zorgt dat iedereen zittend 
naar een lezing kan luisteren, onder het genot van 
een koffie en thee.  
 
Kortom voor ieder wat wils! 
Stiekem gebeurt er heel veel. Maar er is altijd 
ruimte voor nieuwe ideeën. Meldt ze bij één van 
ons of via awnafdeling23@wanadoo.nl 
 
Jacques Gerritse en Ellen van der Steen  

 

http://www.archeologieopschool.nl/contents/files/PD%209%20Folder%20MAS%20Stage.pdf
http://www.archeologieopschool.nl/contents/files/PD%209%20Folder%20MAS%20Stage.pdf
mailto:awnafdeling23@wanadoo.nl
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Foto’s: Frank 
de Kleijn met 
zijn ee-pad 

 

HISTORISCHE HAPJES TIJDENS JAARVERGADERING 
 
 

 
De jaarvergadering wordt volgens goed gebruik 
afgerond met een interessant onderwerp en een 
hapje en een drankje. Dit jaar is de film vertoond 
van 60 jaar opgravingen van AWN, een aardig 
kijkje in de geschiedenis.  
Daarna heeft de Historische kookclub van AVKP 
een proeverij verzorgd met gerechten van Ro-
meinse tijd tot de Middeleeuwen. Een verzameling 
van de beste buffetgerechten van twee eerdere 
kookavonde, aangevuld met nieuwe gerechten. 
Niet 100% historisch verantwoord, maar wel erg 
lekker.  
De tafel stond vol gevulde eieren, zuurdesem-
speltbrood, plat spelt brood, gehakte padden-
stoelen,Hypotrimma (goed gevulde roomkaas), 
notentaartje, Maumene (gehaktballetjes in rode 

wijnsaus) dadels gevuld met amandel, olijfolie en 
walnoten uit eigen tuin.  
Nadat alle gerechten in schalen en borden waren 
uitgestald werd een korte toelichting gegeven over 
de ingrediënten, de bereidingswijze en anekdoten.  
Het werd een echte proeverij met veel enthou-
siaste reacties. Daarom hebben we twee recepten 
toegevoegd.  
 
Ellen van der Steen  

 
 
 
 

ROMEINS RECEPT: GEHAKTE PADDENSTOELEN 
Romeins kookboek, Museon 
 
Ingrediënten 

 500 gram gehakte paddenstoelen 

 1 theelepel vergemalen peper 

 1 theelepel gemalen lavaszaad 

 1 theelepel honing 

 Een scheutje GARUM of Aziatische vissaus 

 3 eetlepels olijfolie 
 
Bereidingswijze 
Verwarm olijfolie in een pan en bak hierin stukjes gehakte paddestoelen tot hun vocht verdampt is. Maak ze 
op smaak met honing, lavaszaad, GARUM en vergemalen peper. 
 
Paddenstoelen 
Cananefaten schreven suidetere krachten toe aan paddenstroelen en meden ze daarom. De Romeinen waren 
juist verzot op paddenstoelen en hadden in de loop der tijd veel kennis vergaard omtrent de verschillende 
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soorten, ook over de giftige. Paddenstoelenvergiftiging kon volgens de Romeinen nooit het gevolg zijn van de 
toorn van de goden, maar werd geweten aan gebrek aan kennis of aan opzet. Wie kwaad in de zon had, nam 
eenvoudig een giftige paddenstoel en zette die zijn tegenstander voor! 
 
 
 
 
 

NOTENTAARTJE 
Omkeerbare patina als nagerecht. 
Bron: Patrick Faas ‘Rond de tafel der Romeinen’, 1994 (2000), p 309. 
 
Ingrediënten  
 Honing   100 gram 

 Eieren   4 stuks 

 Pijnboompitten   200 gram  

 Noten   400 gram gehakt (amandelen, of walnoten, pistachio’s) 

 Desertwijn    1 dl (zoete dus) 

 Volvette schapenmelk  1 dl (ik heb koffieroom genomen) 

 Zout of garum  1 theelepel  

 Peper 
 
Leg de gehakte noten en de hele pijnpitten op een ovenschaal en rooster ze even in een koekenpan op het 
vuur zonder vet toe te voegen. Meng de honing en de wijn in een niet te kleine pan en breng het aan de kook 
tot de wijn verdampt is. Voeg de noten en pijnpitten toe aan de honing en laat afkoelen. 
Sla de eieren los met de melk, met zout (of garum) en peper. Lepel dan het honing-notenmengsel door de 
eieren. 
Vet een bakvorm in met olie en giet alles erin. Deze vorm moet in een grotere vorm passen (au bain Marie). 
Dek de vorm af met zilverfolie en plaats hem in een schaal met water en zet hem zo in de oven. 
Bak het gerecht gaar in ongeveer 25 minuten op 200 graden, afhankelijk van de vorm. 
Laat afkoelen in de ijskast en stort de taart dan uit op een bord. Overgiet met gekookte honing en dien op.    
 
Tip van de kok: dit is genoeg voor een heel weeshuis! Voor een etentje van 4 personen zou ik de helft van de 
ingrediënten nemen.  
 
 
 
 
 

EINDHOVENSE ARCHEOLOGIE BIJ GEMEENTELIJKE AFDELING 
STADSONTWIKKELING 
 
 
Formeel ingaande 1 april is de Eindhovense 
afdeling Archeologie onderdeel geworden van de 
afdeling Stedenbouw van de gemeente Eindhoven. 
De afdeling Stedenbouw is gehuisvest in het KBC 
toren bij het NS-station van Eindhoven. Binnen 
Stedenbouw is er voortaan het Team Erfgoed 
waarin behalve het archeologische erfgoed ook het 
gebouwde en landschappelijke erfgoed beheerd 
worden. Het gebouw van het Archeologisch 
Centrum Eindhoven en Helmond, waarin ook de 

Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland 
is gehuisvest, blijft vooralsnog gehandhaafd. In de 
praktijk zullen medewerkers van de vroegere 
afdeling Archeologie grotendeels, deels of soms in 
de KBC toren vertoeven. Een van de belangrijkste 
nieuwe werkzaamheden van het Team Erfgoed is 
het samenstellen van een gedetailleerde erfgoed-
kaart van het gehele grondgebied van de 
gemeente Eindhoven. De basis van die kaart zal in 
de loop van dit jaar gereed komen. 
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK  
Van 8 januari tot en met 31 maart 2012 
 
 

Boeken 
Relicta Monografieën  
Exchanging Medieval Material Culture studies on 
archeology and history present to Frans Verhaegh 
Redactie: Koen de Groote, Dries Tys en Marnix 
Pieters. 
Vrije Universiteit Brussel 2010 
 
Een krans van steenovens. 

Vijf eeuwen baksteen fabricage rondom Arnhem, 
Dr G.B. Janssen 
Uitgave: Matrijs 2010 
 
De Delftse colleges. Kastelenkunde 
Prof dr. Jaap Renaud 
Redactie: R Gruben , A Wielinga en M Saan. 
 

Tijdschriften 
 
De krant 
Schenking van Klaas de Jong: 
Basiscursus voor de opleiding tot vrijwillige 
molenaar. 
Het gilde van Vrijwillige Molenaars. 
Basisopleiding. 
Redactie: G.J.Pauw en anderen 
Uitgave 2005-2007. 
 
 
 

Rapporten Archeologisch Centrum 
Eindhoven 
 
Rapport 5 
Historisch onderzoek naar huizen en Veldnamen in 
De Hage ( gemeente Helmond) 1329-1832 

Auteur: Theo H. Meulendijks 
Archeologisch Centrum Eindhoven, dec. 2007 
 
Rapport 45 
Archeologisch Onderzoek Eindhoven Kosmoslaan 
Een veenpakket uit de vroege prehistorie  
Rapportage van de opgraving. 
Auteur: Sanne Beumer, Theo de Jong, Marjolein 
vd Linden en Miriam Teeuwisse 
Archeologisch Centrum Eindhoven, nov. 2010 
Conclusie en aanbevelingen: Er zijn geen aan-
wijzingen voor menselijke activiteiten tot aan de 
20e eeuw. Dit komt oa door dat in de jaren ’60 van 
die eeuw  de bovenste afzettingslaag is vervangen 
voor grond van elders in het kader van de recon-

structie van de “Oude Gracht”. De enige vondst uit 
het veen is een onderkaak van een wild zwijn met 
een C14 datering van 8680 plm 45 BP 
(mesoliticum) 
 
Rapport 56 
Archeologisch onderzoek Helmond, Brandevoort 
2- Station Brandevoort. 
Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven 
Auteur: Liesbeth Van den Bruel. 
Archeologisch Centrum Eindhoven 
Maart 2010. 
Conclusie en aanbevelingen:  Inhoudelijke kwaliteit  
van het plangebied is laag, aanbeveling:  
Geen vervolgonderzoek. 
 
Rapport 57 
Archeologisch onderzoek Eindhoven , Aalsterweg- 
Lidl. 
Inventariserend veldonderzoek door middel van 
boringen, verkennende fase. 
Auteur: Jeanne- Marie Vroomans. 
Archeologisch Centrum Eindhoven, maart 2011 
Conclusie en aanbevelingen: verstoord terrein en 
geen aanvullend archeologisch onderzoek . 
 
Rapport 64 
Archeologisch onderzoek Eindhoven op het 
Rembrandt – terrein aan de Vrijstraat. 
Archeologievriendelijk bouwen in de middeleeuwse 
stadskern van Eindhoven.  
Auteur: Nico Arts. 
Archeologisch Centrum Eindhoven, 2011 
Conclusie en aanbevelingen: Vondst van een ge-
deelte van de gracht van 1583. De rest van het 
terrein is niet nader onderzocht. Voor het eerst in 
Eindhoven is er gebouwd op een zodanige manier 
dat de archeologische ondergrond vermoedelijk 
grotendeels ongerept is gebleven, In hoeverre dit 
werkelijk is gelukt, zal alleen in de verre toekomst 
kunnen worden geconstateerd als de gebouwde 
appartementen weer afgebroken worden. 
 
Rapport 65 
Archeologische begeleiding Helmond – Grote 
Overbrug. Zoektocht naar een laat middeleeuws 
blokhuis. 
Auteur: J.M.D. Wijnen / Jackson 
Archeologisch Centrum Eindhoven, 2011  
Conclusie en aanbevelingen: Er zijn geen sporen 
aangetroffen van een middeleeuws blokhuis. Er is 
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wel aardewerk aabngetroffen uit de late midde-
leeuwen. En een stuk basaltlava van een hand-
molen hetgeen wijst op bewoning in de nabije 
omgeving. Waar heeft het huis gelegen blijft de 
vraag. 
Rapport 66 
Archeologisch onderzoek Eindhoven /Orpeuslaan. 
Inventariserend veldonderzoek door middel van 
boringen, verkennende fase. 
Auteur: Kristel de Vos 
Archeologisch Centrum Eindhoven, januari 2011 
Conclusie en aanbevelingen: Archeologisch inte-
ressant, mogelijk is er een verzande meander van 
de Dommel waarin zich archeologisch materiaal 
bevindt. 
 
Rapport 67 
Archeologisch onderzoek Eindhoven/ Genneper-
weg 169/17. Een boerenerf uit de negentiende en 
twintigste eeuw. 
Inventariserend veldonderzoek door middel van 
een archeologische begeleiding. 
Auteur: Kristel de Vos 
Archeologisch Centrum Eindhoven, januari 2011 
Conclusie en aanbevelingen: Vanwege het ontbre-
ken van archeologische sporen en het klein aantal 

gevonden vondsten is een archeologisch vervolg-
onderzoek vooralsnog niet noodzakelijk. 
 
Rapport 69 
Archeologisch onderzoek Eindhoven – Sterren-
laan. 
Inventariserend veldonderzoek door middel van 
boringen, verkennende fase. 
Auteur: Kristel de Vos 
Archeologisch Centrum Eindhoven, maart 2011. 
Conclusie en aanbevelingen: Het natuurlijk 
bodemprofiel is niet meer intact. Bij boringen zijn 
geen archeologische vondsten gevonden er is 
geen archeologisch vervolgonderzoek noodzake-
lijk. 
 
Rapport 74 
Archeologisch begeleiding rioolaanleg middel-
eeuws kerkterrein Eindhoven – Heeserweg 
Auteur: Sanne Beumer 
Archeologisch Centrum Eindhoven, mei 2011. 
Conclusie en aanbevelingen: Tijdens de bege-
leiding zijn geen sporen aangetroffen. De enige 
vondst is een groot brok middeleeuwse muurwerk.  

 
 
 
 
 

VAN DE LEESPLANK  
 
 

Historisch onderzoek naar huizen en 
Veldnamen in De Hage ( gemeente 
Helmond) 1329-1832 
 
Rapport 5  
Auteur: Theo H. Meulendijks 
Archeologisch Centrum Eindhoven 
December 2007 
 
In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van 
een historisch onderzoek naar de huizen, per-
celen, straat en veldnamen in De Hage en omge-
ving in de gemeente Helmond over de periode 
1329–1832. De Hage was gelegen in de kadastra-
le sectie A van de gemeente Helmond genaamd 
De Warande. 
 

Verwacht van dit werk geen uitgewerkt historisch 
verhaal. Het is een onderzoeksverslag dat anderen 
kunnen gebruiken bij hun onderzoek. 
Voorbeeld: In 1314 ruilt de hertog van Brabant met 
Jan van Berlaer Helmond tegen bezittingen bij 
Lier. Pas in 1388 krijgt zijn nazaat Jan 111 van 
Berlaer ook de hogere rechtsmacht over Helmond. 
En dan wordt er gesproken over de hoge rechts-
macht van Helmond met de twee hoven daarin. 
Slaat die vermelding van die twee hoven terug op 
de twee nederzettingen die uit het onderzoek van 
Theo Meulendijks naar voren komt? Leuke puzzel 
voor historici en archeologen. 
 
Carel van den Boom 
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RO-GROEP 
 
 

Brief Kempengemeenten/ problematiek 
Verstoringsdiepte 
Eind februari hebben we aan de vijf Kempen-
gemeenten een brief gestuurd aan het College van 
B&W en aan de raadsleden. In die brief hebben we 
onze zorg uitgesproken over de wijze waarop in 
archeologisch beleidsplannen de verstoringsdiepte 
voor een archeologische onder-zoeksplicht wordt 
bepaald. Agrariërs voeren een sterke lobby om alle 
agrarische gebieden tot 50 cm vrij te stellen. Met 
als motivatie dat in die gebieden de ondergrond als 
regel al tot die diepte is verstoord. Een standaard 
verstoring tot 50 cm diepte blijkt niet te kloppen. 
Gangbare agrarische bewerkingen gaan tot 30 cm. 
Veel archeologische vondsten blijken in onze regio 
op 30 en 50 cm te worden aangetroffen. Bij het 
vrijgegeven van gebieden met een archeologische 
verwachtingswaarde tot 50 cm is er daardoor een 
groot risico op het ongezien verloren gaan van 
archeologische vindplaatsen. 
We doen daarom een beroep op onze leden om in 

de eigen gemeente hierop attent te zijn en in 

gebieden met archeologische waarden die grens 

van 30 cm voor archeologische beleidspannen en 

bestemmingsplannen te laten vastleggen. Alleen 

als diepere verstoring kan worden aangetoond, 

kan daar van worden afgeweken. 

Zie voor de brief aan de Kempengemeenten en het 

advies van de RO-groep onze website  

http://www.awn-

nederland.nl/Default.aspx?alias=www.awn-

nederland.nl/Afd23  

 

Zienswijze Uden had succes en is 
ingetrokken  
Zoals reeds eerder in deze ledenbrief te lezen is 
heeft het indienen van een zienswijze voor de 
Kruisherenkapel in Uden succes gehad. In goed 
overleg met de gemeente en met de initiatiefnemer 
zijn nu on de omgevingsvergunning de voor-
waarden voor archeologische onderzoek gewaar-
borgd. We hebben onze zienswijze daarop inge-
trokken. 

 
Versterking gevraagd 
We zoeken als RO-groep versterking. Jan 
Timmers is gestopt als lid van de RO-groep. Dit 
door drukke werkzaamheden en omdat zijn aan-
dachtsgebied nu primair ligt bij historische land-
schap. Op dat thema blijven we samenwerken. 
Nieuwe leden van de RO-groep hoeven geen 
specifieke kennis over dit onderwerp te hebben. 
we zoeken vooral mensen die in dit thema 
geïnteresseerd zijn en zich daarin willen verdie-
pen. Wie interesse heeft en meer wil weten kan 
contact op nemen met Tonnie van de Rijdt (040 
2415910 of vdrijdt@iae.nl)  

 
 
 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
 

AVKP wordt rechtspersoon 
De Algemene ledenvergadering van de AVKP 
heeft in de vergadering van 21 maart ingestemd 
met het worden van een eigen rechtspersoon als 
afdeling. Dit is mogelijk door de statutenwijziging 
van de landelijke AWN. Onze SteunStichting 
AVKP kan nu worden opgeheven en we krijgen 

daardoor een voor onze leden veel duidelijkere 
structuur. Het landelijk AWN-bestuur moet akkoord 
gaan met onze afdelingsstatuten en dat is 
inmiddels ook rond. De praktische uitwerking, door 
het bij een notaris laten vastleggen van onze 
statuten, gaan we nu regelen. 

 
 

http://www.awn-nederland.nl/Default.aspx?alias=www.awn-nederland.nl/Afd23
http://www.awn-nederland.nl/Default.aspx?alias=www.awn-nederland.nl/Afd23
http://www.awn-nederland.nl/Default.aspx?alias=www.awn-nederland.nl/Afd23
mailto:vdrijdt@iae.nl

